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TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING 
CFH/Cri Sirsjö, enhetschef 2022-10-04 Mötesanteckning 
 
 
Samverkansgrupp  
Centrum för hjälpmedel och förskrivare inom Region Örebro län 
 
Tid: kl. 13:00-14:00 
 
Plats: Teams 
  
Närvarande:  
Cri Sirsjö, enhetschef Centrum för hjälpmedel 
Fanny Petterson, Lindesbergs lasarett 
Siri Edström, Karlskoga lasarett 
Jonathan Hedlund och Karin Vedin, USÖ 
 
Sekreterare: Charlotte Carling, Centrum för hjälpmedel 
 
 

1. Genomgång av föregående protokoll 
 

2. Personalförändringar- och omorganisationsförändringar  
Man ska öppna upp för inneliggande rehabplatser i Karlskoga, just nu försöker man 
tillsätta personal. 
USÖ har lite graviditetsvikariat annars ganska bra bemannat. Ombyggnation pågår för 
att kunna ta emot svårt skadade patienter. Till det pågår rekrytering. Barnklinikens 
vakans är tillsatt. 
I Lindesberg är det sjukgymnaster/fysioterapeuter som går kort. 
På CFH ska nya tekniker anställas för att arbeta med Förebyggande underhåll (FU). 

  
3. Nya avtal hjälpmedel 

Transportavtal, startade 1 september. Det är Bring som kör CFH:s 
hjälpmedelstransporter nu. Tre av fyra chaufförer är nya. Övergången har gått ganska 
bra. 
Fjärrstyrda system och larm, 17 oktober. Avtalet blev klart sent. Sortimentsöversikt 
kommer så snart som möjligt. 
Drivaggregat, nytt avtal 1 december. 
TENS, nytt avtal 1 december. 
Dynor, upphandling pågår inför avtalsstart 1 november 2023. 
Aktivrullstolar, upphandling startar snart inför avtalsstart 1 december 2023. 
 
 

4. Allmän information 
Kundtjänst på CFH har varit på studieresa, bland annat till hjälpmedelscentralen i 
Västerås, Mercado medic (arbetsstolar) och HD Rehab (komfortrullstolar). På 
Mercado fick de se olika stolsmodeller som används av andra verksamheter inom 
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sjukvården (till exempel röntgen) och HD Rehab håller på att ta fram en komfortrullstol 
som tar högre maxbrukarvikt. 
 

5. Lager- och delförrådsfrågor 
Till lager 200 har det varit några smutsiga hjälpmedel som ändå behövde lämnas ut till 
patient (efter rengöring så klart). Viktigt att det läggs avvikelser och reklamationer så 
att arbetssätten på CFH kan ses över. 
 

6. Övrigt 
Fokus hjälpmedel på Conventum 26-27 oktober. 
 
Hjälpmedel som tar högre maxbrukarvikt. På sjukhusen blir det ett vanligare 
bekymmer, när det inte finns tillgänglighet i lager. En sortimentsöversikt är på gång. 
Men vi behöver få till rutiner för hur förskrivning ska fungera på ett så smidigt och 
snabbt sätt som möjligt. Vi kanske också skulle kunna ha ett bra samarbete mellan 
sjukhusen och CFH där vi har vetskap om vad som kan/ska finnas på olika lager och 
där vi i krissituationer kan hjälpas åt. Vi fortsätter att arbeta med frågan i gruppen. 
 
Emballage, medarbetare upplever att det är mycket emballage på visa hjälpmedel. På 
exempelvis fristående toastolar så är det mycket emballage, vilket är för att skydda 
plasten så att de inte skadas och repas i transporten. CFH och sjukhusen har ju bra 
fraktionering vilket gör att vi i alla fall kan återvinna. Miljöfrågor tas alltid upp i alla 
upphandlingar. 
 
2022 års sista möte 
6 december 
 
 
Tack för gott samarbete! 
 
Cri Sirsjö 
Enhetschef, Centrum för hjälpmedel 
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